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Повний абзац!

Як ТОВ «Житлошляхбуд» бігові доріжки 
на стадіоні «Енергетик» ремонтувало...

(Продовження на стор-х 2-3)

Ніхто так не чекав капітального ремонту бігових доріжок стадіону «Енергетик», 
як любителі ранкових пробіжок. Які під час таких пробіжок, чіпляючись за поре-
паний, вивернутий коріннями дерев та вищерблений роками, водою та мороза-
ми асфальт, час від часу розтягувалися на ньому, забиваючи лікті та коліна. 

...За часів міського голови О. Кімлача на такий ремонт годі було й сподіватись. 
Тоді, коли по вул. Набережній неможливо було проїхати через суцільні ями та ви-
боїни, було не до бігових доріжок стадіону. Ближче до чергових виборів, замість 
того, щоб зайнятися впорядкуванням «Енергетика», О. Кімлач разом з тодішніми 
депутатами передав під забудову інший стадіон, розташований в центрі міста.  
На місці якого незабаром виріс «Ольжин град».

Надія на благоустрій «Енергетика» з’явилася після того, як міським головою в 
2006 р. став В. Решетняк. Він обіцяв поремонтувати бігові доріжки і під час пер-
шої (2006-2010 р.р.), і під час другої каденції. Однак, замість того, щоб це зробити, 
разом з депутатами передав стадіон «Енергетик» на 49 років в оренду ФФУ. 

І лише в депутатів цього скликання, які під керівництвом міського голови О. 
Момота, скасували цей договір оренди, нарешті, дійшли руки до бігових доріжок 
тепер єдиного комунального стадіону. 

Отже, кілька тижнів тому, коли капітальний ремонт бігових доріжок закінчився, 
бігуни, та й не лише вони, по-справжньому зраділи. Нарешті, навколо футболь-
ного поля і професійний спортсмен, і любитель може нормально пробігтися, а 
дітвора — безпечно проїхатися на велосипеді, самокаті чи роликах...  

Єдине, що трохи засмучувало найбільш 
допитливих і цікавих громадян  (до яких 
належу і я) — це натяки в Facеbook та в 
деяких ЗМІ на те, що, можливо, заявле-
на вартість капітального ремонту бігових 
доріжок не зовсім відповідає реальним 
витратам на цей ремонт. Наприклад, газе-
та «Вишгородське дзеркало» №13(31) від 
06.08.2017 р.) написала (цитую): «Соглас-
но решения горсовета от 23.12.2016 
года №19/3 (приложение №6) в 2017 году 
было запланировано профинансировать 
выделение из городского бюджета 2,230 
млн. грн. на реконструкцию беговой до-
рожки стадиона «Энергетик» (газета 

«Вишгород» №1 от 07.01.17 г., стр. 3).
Этих денег, по логике вещей, вполне 

должно было хватить на организацию 
полноценной беговой дорожки со специ-
альным покрытием типа TARTAN или 
Regupol.

Вот простой пример. В ближайшем 
будущем начнется реконструкция ста-
диона возле школы №3 (подробнее в ма-
териале «Тайный героизм»). И, согласно 
сметной стоимости, там беговая до-
рожка с покрытием Regupol обойдется в 
1,3 млн.грн. Это включая демонтаж ста-
рого покрытия, геотекстиль, щебень, 
асфальт и все строительные работы.

Майже детективна історія журналістського розслідування одного будівництва
Но вот директор КП «УФКС» решил 

на стадионе «Энергетик» пока ограни-
читься простым асфальтированием 
— на практически аналогичную сумму в 
размере 1,2 млн. грн. А спортивное по-
крытие для беговых дорожек будет по-
том — когда-нибудь, поскольку, по его 
мнению, «трохи треба накопичити ре-
сурси».

Как долго и сколько именно денег со-
бирается «накопичити» Александр Ба-
ланюк — пока непонятно, поскольку у 
КП «УФКС» осталось неиспользовано 
более миллиона гривен из 2,230 млн.грн., 
предусмотренных в городском бюджете 
на 2017 год на реконструкцию беговых 
дорожек. Стоимость резинового покры-
тия типа TARTAN составляет порядка 
16 евро за м2, и миллиона гривен вполне 
хватило бы на его закупку...».

Цікаві роздуми, правда? І скільки б га-
рячі прибічники нинішньої влади не згаду-
вали про безславне минуле засновників 
цієї газети, представників «попередників», 
і як би не дорікали їм «злочинними злов-
живаннями» і не менш «злочинною без-
діяльністю» протягом перебування біля 
«керма», особисто мені ніколи не важ-
ливо було хто саме висловлює сумніви з 
приводу дій влади чинної. Оскільки влада 
взагалі — така штука, що в її діях краще 
лишній раз засумніватися, ніж вчерго-
ве вигукнути безсумнівне «Одобрямс!». 
Тим паче, якщо мова йде про нашу рідну, 
українську владу...

Отже, розпочалася ця майже детектив-
на історія 21 серпня ц. р. Саме цього дня я 
звернувся до директора КП «УФКС» Виш-
городської міської ради О. Баланюка з 
проханням надати мені для ознайомлення 
проект та кошторис капітального ремон-
ту бігових доріжок стадіону «Енергетик». 
Того ж дня о 14.54 на електорнну пошту 
редакції (nasamomdele@ukr.net) мені 
було надіслано копію документу під наз-
вою «Капітальний ремонт бігових доріжок 
стадіону «Енергетик» в м. Вишгород. Ко-
ригування (скоригований по зауважен-
ням ТОВ «Укрекспертиза в будівництві»). 
Робочий проект 1710. Зведений кошто-
рисний розрахунок вартості будівництва. 
Локальний кошторис №2-1.

Документ налічував 9 сторінок та був 
завірений директором ТОВ ПБК «Дор-
транс» В. Овдієм та головним інженером 
компанії О. Овдієм.

Уважно його вивчивши, я через день по-
цікавився у О. Баланюка чи були ремонтні 
роботи виконані у повній відповідності до 
проекту і кошторису, та чи існує відповід-
ний акт виконаних робіт. Директор управ-
ління дав ствердні відповіді на обидва за-
питання. 

Однак, коли матеріал був уже готовий 
до друку, 8 вересня я отримав копію акту 
виконаних будівельних робіт. І виявив, що 
деякі дані в ньому дуже відрізнялися від 
проектних. А акт, про який йдеться, був 
підписаний... 28 серпня. 

Отже, виходить, що коли 23 серпня О. 
Баланюк сказав мені, що акт виконаних 
робіт на той час вже існував, це була не-
правда. Або ж, він не збрехав і такий акт  
дійсно існував, але з якоїсь причини його 
знищили. А 28 серпня підписали зовсім ін-
ший, який мені і надали офіційно. 

Чому це так важливо для мене? З тієї 
простої причини, що надані мені проект 
та кошторис я аналізував, порівнюючи 
з реально виконаними роботами. Во-
чевидь, оприлюднення цієї інформації не 
входило в плани керівництва ТОВ «Жит-
лошляхбуд». Саме тому воно, на мій по-
гляд, вирішило трохи «скорегувати» акт 
виконаних робіт. А, заодно, змусити мене 
відмовитись від цієї публікації.

Так от, ставлю до відома це керівництво: 
нічого у вас не вийшло. 

Від зробленого мною дослідження я не 
відмовився. Тому, що і проект, і кошторис, 
нікуди не ділися. А оскільки вони готува-
лися на підставі техзавдання, виданого  
замовником за участю генпідрядника, все 
те, що там вказано, свідчить про їх реаль-
ні наміри та мету, яку вони переслідували. 
І саме вказані там дані мали б бути відо-
бражено в акті виконаних робіт.

А от сам наданий мені акт, та його порів-
няльний аналіз з проектом капітального 
ремонту я оприлюдню в наступному но-
мері газети...

Специальный выпуск
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Мой город...

(Продовження. Початок 
на стор. 1)
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Всього

Заробітної
плати
6

10820,91
3249,88

2533,86
439,60

2217,73
1730,26

1660,43
1024,70

1125,32
56,14

23,52

627,95
62,75

20,71

183,41
9,08

34804,31
453,96

1500,45
809,40
667,75

6192,74

527,80
527,80
340,23
340,23

1519,01

9519,23
2325,25
117,54

659,79

877,46

89,90
24,14
58,89

Одиниця
 виміру

4

100 м куб.
 конструкцій

100 м куб.
 конструкцій

100 м

100 кв. м
тротуару

100 т

т

100 кв.м
корита

т

100 куб м

100 куб. м
матеріалу

основи
100 кв. м 
основи
куб. м

1 т.

100 кв. м 
покриття
100 кв. м 
покриття

т

100 м 
бортового 
каменю

шт.

шт.

шт.

1 м 
поребрика

шт.

Найменування робіт і витрат

3
Розділ1 Підготовчі роботи

Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом
(1957,0 х 0,04)/ 100,0
Розбирання щебневих покриттів та основ
(1957,0 х 0,08)/ 100,0
Розбирання бортових каменів

Улаштування тротуарів із бетонних плит із за-
повненням швів піском 
(демонтаж)
Навантаження сміття екскаваторами на авто-
мобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 
0,25 м в куб.
(125,248 + 1,7 + 237,98)/100,0
Перевезення будівельного сміття до 5 км (без 
урахування вартості навантажувальних робіт)
400,928 + 15,84
Улаштування дорожніх корит коритного із за-
стосуванням екскаваторів, глибина корита до 
250 мм
Перевезення грунту до 5 км (без урахування 
вартості навантажувальних робіт)
(352,0 х 1,65)
Робота на відвалі, група грунту 1

Розділ №2 Доріжки
Улаштування підстильних та вирівнювальних 
шарів основи з піску 
(2175,0 х 0,1)/ 100,0
Улаштування основ під тротуари із суміші С-7 
товщиною 12 см
Готова піщано-щебнева суміш №7, розмір зе-
рен понад 0 до 20 мм, марка М1000 
12,0 х 1,26 х 21,75
Розливання в’яжучих матеріалів 
(2175,0 х 0,0007)/ 1,0
Улаштування одношарових асфальтобетонних 
покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозерни-
стої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати 
або виключати
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфаль-
тобетон щільний), (дорожні), (аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах покриттів, 
дрібнозернисті, тип Б, марка2
 (7,14 + 4,0 х 1,21) х 21,75
Установлення бортових каменів бетонних і залі-
зобетонних при інших видах покриттів 
(285,0 + 15,0 + 108,0)/ 100,0                  
Камені бетонні, бортові, прямі рядові з бетону 
М-300 (МРЗ-150) БР100.30.15
Камені бетонні, бортові, прямі рядові з бетону 
М-300 (МРЗ-150) БР300.45.18
Камені бетонні, бортові, прямі рядові з бетону 
М-300 (МРЗ-150) БР100.60.20
Установлення бетонних поребриків на бетонну 
основу
Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74

Разом прямих витрат по розділу №2

Разом прямих витрат по кошторису

Разом прямі витрати
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів, конструкцій
всього заробітна плата
Загальновиробничі витрати
трудомістскість в загальновиробничих витратах
Всього по кошторису
кошторисна трудомістскість
кошторисна заробітна плата

Кількість

 

5

0,7828

1,5656

2,2

0,09

4,00928

416,768

21,75

580,8

3,52

2,175

21,75

328,86

1,5225

21,75

21,75

260,565

4,08

285,0

5,0

36

384,0

384,0

Експлуатації 
машин 
В т. ч.

зарплати
7

7571,03
1323,66

2094,26
224,32
487,47
86,94

635,73
101,84

1069,18
190,69

23,52
2,30

565,20
99,31

20,71
2,30

174,33
21,71

2718,15
297,84
680,69
93,83

169,81
23,61

273,55
42,20

всього

8

8471

3967

4879

149

4512

9802

13658

12028

646

58112

75699

32635

219596

9428

11480

7400

395801

38838

33499

3299

31589

34522

22614

916400

974512

974512

838080

46734

1021246

заробітної
плати

9

2544

688

3807

92

225

1365

32

8753

987

17604

11480

7400

9487

9270

56228

64981

74761

15167

89928
Склав______________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Перевірив___________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону «Енергетик» м. Вишгород 
(найменування об’єкта будівництва)

Форма №1а
ДСТУ Б Д.1.-1:2013, Додаток А

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ №2-1
Капремонт бігових доріжок

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Обгрунт у-
вання
(шифр
норми)

2

РН18-1-5

РН18-1-3

РН18-2-1

РН18-48-2
тех.     част.
п.4.66, к=0,8

РН20-41-1

С314-5-1

РН18-12-7

С-311-5-1

РН1-10-1

РН18-20-1

РН18-47-1

С1421-9606

РН18-58-1

РН18-46-1

РН18-46-2
К0=4

С1421-
9838

РН18-29-2

К58-
9921-А001

К58-
9921-А001

К58-
9921-А001
РН18-30-1

К58-
9921-А003

ОСНОВА:
креслення специфікації № Кошторисна вартість     1 021, 246 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість   4,363 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата           89,928 тис. грн.

Середній розряд робіт                    3,0 розрядСкладений в поточних цінах станом на 16.03.2017

Вартість одиниці
грн.

Загальна
вартість грн.

Витрати труда
 робітників, люд. год., 

не зайнятих 
обслуговуванням машин

тих, що обслуговують 
машини

на одиницю

11

191,6200
62,1681

2592,00
8,6041

102,0200
3,9000

55,0320
3,9539

3,3100
8,5540

0,0990

3700
4,4380

0,0990

0,5300
0,7920

26,0000
11,3877
43,8700
3,8545

28,31

1,0918

26,0000

16,7600

126,0300
1,5620

1,3200

всього

12

150,00
48,67

40,58
13,47

224,44
8,58

4,98
0,36

13,27
34,30

41,26

80,48
96,53

57,50

1,87
2,79

515,59
303,46

56,55
24,77

954,17
83,84

1,66

565,50

364,53

514,20
6,37

506,88

експлуатації
 машин

в т. ч. заробітної
плати

10

5927
1036

3279
351

1072
191

57
9

4287
765

9802
969

12293
1336

614
76

49359
6883

5912
648

1485
2041

259
36

1116
172

22092
2897
71451
9780

                           Разом прямих витрат по розділу №1

Як ТОВ «Житлошляхбуд» бігові доріжки
...Ну, от, я й засумнівався. 

А, засумнівавшись, спробував 
розібратися. І за допомогою 
звернувся до міського голови О. 
Момота. Просто запитав: як ви 
вважаєте, Олексію Вікторовичу, 
а 1 млн. 200 грн. — це не забага-
то для асфальтування чотирьох-
сот метрів бігової доріжки?

До речі, поясню: класична 
двополосна дорога має 8 метрів 
ширини. Тож, 400 метрів бігової 
доріжки шириною 5 метрів — це, 
приблизно, те ж саме, що трохи 

більше двохсот метрів звичайної 
дороги. Однак, тут ще потрібно 
враховувати різні навантаження, 
на які розраховані звичайна до-
рога й бігова доріжка на стадіоні. 
Бо по звичайній дорозі їздять ав-
томобілі, включаючи багатотонні 
самоскиди. А максимум наван-
таження на бігову доріжку —  це 
сукупна вага кількох велосипеди-
стів. Відчуйте різницю, як кажуть 
рекламісти.

...Так от, О. Момот на моє запи-
тання відреагував цілком спокій-
но. І зі словами: «А ви візміть і 
подивіться кошторис, там все 

написано», відіслав мене до вже 
згаданого директора КП «УФКС» 
міської ради О. Баланюка. О. Ба-
ланюк, дякувати йому, передав 
мені копію згаданого кошториса 
без зволікань. Ще й пообіцяв, 
завжди готовий відповісти на 
будь-які запитання, що можуть в 
мене виникнути.   

ЗАМОВНИК, ПРОЕКТАНТ, 
ЕКСПЕРТ, ВИКОНАВЕЦЬ... 

Замовником капремонту висту-
пило КП «УФКС» міської ради, 
генеральним проектувальником 
— ТОВ «ПБК «ДОРТРАНС». 

Експертом стало ТОВ «Укрекс-
пертиза в будівництві» (головний 
експерт проекту — С. Князєва). 
Доречі, з експертного звіту вид-
но, що головний експерт проекту 
добряче «обрізала» початковий 
кошторис: спочатку будівельники 
просили (а О. Овдій нарахував) 
1 млн. 744 тис. 345 грн., в т. ч.: 
будівельні роботи — 1 млн. 403 
тис. 911 грн., інші витрати — 74 
тис. 710 грн., ПДВ —  295 тис. 
724 грн.

Зрізали до: 1 млн. 347 тис. 944 
грн., в т. ч.: будівельні роботи — 
1 млн. 057 тис. 580 грн., інші 

витрати — 65 тис. 707 грн., ПДВ 
—  224 тис. 657 грн.

Мовляв: бачите, як багато хоті-
ли і як мало залишили... Еконо-
мимо бюжджетні кошти. Бо, все ж 
таки, народні гроші.

Втім, давайте попробуємо про-
аналізувати, наскільки це можли-
во, звичайно, власне кошторис.

Він складається з двох счастин.
Перша: локальний кошторис  

на будівельні роботи №2-1.
Друга: відомість ресурсів до 

локального кошторису на бу-
дівельні роботи №2-1.

Локальний кошторис на бу-
дівельні роботи №2-1 складаєть-
ся, в свою чергу, з двох частин:

— підготовчі роботи;
— доріжки.
Відомість ресурсів до локаль-

ного кошторису на будівельні 
роботи №2-1 складається з чо-
тирьох частин (цитую):

— «витрати труда»;
— «будівельні машини та ме-

ханізми»;
— «механізований інструмент»;
— «будівельні матеріали, виро-

би та конструкції».
Розпочнемо з локального ко-

шторису на будівельні роботи. 
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС
 НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Кошторис 1 
(підготовчі роботи)

Отже, згідно «Зведеного ко-
шторисного розрахунку вартості 
будівництва» капітального ре-
монту бігових доріжок стадіону 
«Енергетик», виходить, що ТОВ 
«Житлошляхбуд» (виконавець) 
мало б здійснити (якщо б дотри-
малось проектного кошторису) на 
стадіоні наступні роботи (загаль-
на площа робіт — 2 тис. 175 кв. 
м):

1) розібрати асфальтобетонне 
покриття механізованим спосо-
бом — 78,28 куб. м, вартість — 8 
тис. 471 грн.;

2) розібрати щебневе покрит-
тя та основу — 156,56 куб. м, 
вартість — 3 тис. 967 грн.;  

3) розібрати бортові камені 
(бордюри) — 220 м, що обійшло-
ся б в 4 тис. 879 грн.;

4) улаштувати тротуари із бе-
тонних плит із заповненням швів 
піском — 9 кв. м, за 149 грн.;

5) навантажити сміття екскава-
тором на автомобілі-самоскиди 
— 401 т, за 4 тис. 512 грн.;

6) перевезти будівельне сміття 
на відстань до 5 км — майже 417 
тонн, за 9 тис. 802 грн.;

7) улаштувати дорожнє корито 
коритного профілю із застосуван-
ням екскаваторів глибиною до 
250 мм — 2 тис. 175 кв. м за 13 
тис. 658 грн.;

8) вивезти грунт до 5 км — 581 
тонну за 12 тис. 28 грн.;

9) попрацювати на відвалі грун-
ту, відваливши 352 куб. м за 646 
грн..

Всього виконати робіт на цьому 
етапі на 58 тис. 112 грн.   

Кошторис 2
(доріжки)

Далі ТОВ «Житлошляхбуд» 
взялося б за облаштування влас-
не доріжок.

Тут мало бути зроблено: 
10) улаштування підстильних 

та вирівнювальних шарів основи 
з піску — 217, 5 куб. м на 75 тис. 
699 грн.;
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Найменування

Будівельне сміття

Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М300 
(МРЗ-150) БР100.30.15
(30,0 км; 68,47 грн./т х 0,113 т)

Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М300 
(МРЗ-150) БР300.45.18
(30,0 км; 68,47 грн./т х 0,38 т)

Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М300 
(МРЗ-150) БР300.60.20
(30,0 км; 68,47 грн./т х 0,88 т)

Поребрики 117 із бетону М300 ГОСТ 6665-74 
(30,0 км; 68,47 грн./т х 0,04 т)

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8 х 60 мм
(30,0 км; 91,43 грн./т х 1,12 т)

Портландцемент загальнобудівельного призначен-
ня бездобавковий, марка 400
(30,0 км; 115,10 грн./т х 1,01 т)

Емульсія бітумна, дорожна
(149,51)

Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
усі ширини, товщина 100,125 мм, 4 сорт
(30,0 км; 110,03 грн./т х 0,61 т)

Вода

Готова піщано-щебенева суміш №7, розмір зерен 
понад 09 до 20 мм, марка М1000
(188,13)

Суміші асфальтобетонні гарячі і тепла (асфальто-
бетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що засто-
совуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозерни-
сті, тип Б, марка 2 (100,70)

Пісок природний рядовий
(30,0 км; 1133,56 грн/т х 1,6 т)

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
(М200), крупність заповнювача більше 40 мм
 (30,0 км; 98,23 грн/т х 2,4 т)

Розчин готовий кладковий важкий цементний мар-
ка М100 
30,0 км; 98,23 грн/т х 2,2 т)                  

Кількість

415,07

285,0

5,0

36

384,0

0,00408

0,5376

1,568175

0,6936

58,22

328,86

260,565

246,162

43,656

0,2448

Відпускна
ціна 
грн.

Всього
грн.

107,50
30638

620,83
3104

800,00
28800

55,00
21120

4763,91
19

1450,00
780

5583,33
8756

585,14
406

5,1800
302

466,53
153423

1390,00
362185

100,0
24616

885,00
38636

736,00
178

Транспортна 
складова 

грн.
Всього

грн.

7,74
2206

26,02
130

60,25
2169

2,74
1052

102,40

116,25
62

149,51
234

67,12
47

188,13
61858

100,70
26239

181,70
44728

235,75
10292

216,11
53

Загот.
складова 

грн.
Всього

грн.

2,30
655

12,94
65

17,21
620

1,15
442

97,33

31,33
17

114,66
180

9

13,09
4305

28,31
7377

5,63
1386

22,42
979

18,84
5

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16.03.2017
Склав______________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Перевірив___________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону «Енергетик» м. Вишгород 
(найменування об’єкта будівництва)

Форма №1а
ДСТУ Б Д.1.-1:2013, Додаток Д

В І Д О М І С Т Ь   Р Е С У Р С І В
до локального кошториса №2-1

Шифр
ресурсу
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А001
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А001
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С 112-38
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9838
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С1424-
11600

С1425-
11683

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції 

11) улаштування основ під тро-
туари із товщиною 12 см — 2175 
кв. м за 32 тис. 635 грн.;

12) вартість готової піща-
но-щебневої суміші №7 з 
розміром зерен до 20 мм, марка 
М1000 — 328, 86 куб. м, вартість 
— 219 тис. 596 грн.;

13) підвезення і розлиття в’я-
жучі матеріали — 1 т 5225 кг на 9 
тис. 428 грн.;

14) улаштування одношарово-
го асфальтобетонного покриття 
доріжок та тротуарів із дрібнозер-
нистої асфальтобетонної суміші 
товщиною 3 см — 2175 кв. м за 
11 тис. 480 грн.;

15) на кожні 0,5 см зміни товщи-
ни шару додавання або виклю-
чиння — на 7 тис. 400 грн.

16) вартість суміші «асфаль-
тобетонні гарячі і теплі (асфаль-
тобетон щільний) (дорожні) (ае-
родромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібно-
зернисті, тип Б, марка 2 — 260 т 
565 кг — 395 тис. 801 грн.;

17) встановлення бортових ка-
менів (бордюрів) — 408 метрів за 
38 тис. 838 грн.;

18) вартість каменів бетонних 
бортових прямих рядових з бето-
ну в кількості 285 шт. —  33 тис. 
499 грн.;

19) вартість каменів бетонних 
бортових прямих рядових з бето-
ну в кількості 5 шт. —  3 тис. 299 
грн.;

20) вартість каменів бетонних 
бортових прямих рядових з бе-
тону в кількості 36 шт. — 31 тис. 
589 грн.;

21) установлення бетонних по-
ребриків на бетонну основу (384 
м) за 34 тис. 522 грн.;

22) вартість поребриків П7 із 
бетону М-300 (384 шт.) — 22 тис. 
614 грн.

Отже, всього прямих витрат по 
кошторису 2 вийшло 916 тис. 400 
грн. 

Разом по двом кошторисам:
58 тис. 112 грн. + 916 тис. 400 

грн. = 974 тис.  512 грн. 
При цьому (увага!) вартість 

матеріалів, виробів і конструк-
цій склала 838 тис. 80 грн., а 
заробітна плата... — 74 тис. 761 
грн. Непогане співвідношення, 
правда?

Да, ще загальновиробничі ви-
трати склали б 46 тис. 734 грн., 
зарплата в них — 15 тис. 167 грн. 

Всього по проекту та двом 
кошторисам виходить сума в 
1 млн. 21 тис. 246 грн. (включа-
ючи заробітну плату — 89 тис. 
928 грн.).

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ 
ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ

Складається, нагадую, із чо-
тирьох частин: «Витрати труда», 
«Будівельні машини та механіз-
ми», «Механізований інстру-
мент» та «Будівельні матеріали, 
вироби та конструкції».

Ми зупинимося лише на чет-
вертій частині, де вказана 
вартість  будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій (таблицю 
див. нижче).

ОТЖЕ, ЩО 
ПРИВЕРНУЛО УВАГУ?

Підготовчі роботи
Перше.
Згідно п. 3 кошторису 1, 

спеціалісти ТОВ «Житло-
шляхбуд», за їх підрахунками, 
збиралися розібрати 220 м бор-
тових каменів. Не знаю, як саме 
вони рахували, але бортових 
каменів на стадіоні «Енергетик» 
було приблизно 140 м:

— 38 м від в’їзду на стадіон до 
трибун, та по 51 м по обидва боки 
від головної трибуни з протилеж-
ного боку. Для того, щоб в цьому 
впевнитися, достатньо поглянути 
на стадіон «Енергетик» до прове-
дення капітального ремонту біго-
вих доріжок (див. стор. 4).  

Друге.
Щодо пунктів 5 та 6. 
В п. 5 сказано, що на авто-

мобілі-самоскиди буде наванта-
жено 401 т «сміття». А в п. 6 — 
що вивезуть 417 т. 

По-перше: куди ділися б ще 16 
т «сміття», які були б наванта-
жені, але не вивезені? Їх що, са-
москиди будуть возити з собою?

По-друге: що це за «сміття»? 
Нам відомо, що частина з нього 
— 78,28 куб. м старого асфаль-
ту, що мали б зрізати з бігових 
доріжок спеціалісти ТОВ «Житло-
шляхбуд». Це — приблизно 100 
тонн (1 куб. м знятого асфальту 
важить трохи менше, ніж півтори 
тонни). Ну, а 300 тонн? Суміш пі-
ску і щебню, яка знаходилася під 
асфальтом? Але який сенс нази-
вати їх «сміттям» і кудись вивози-
ти? Щоб завезти новий, такий са-
мий пісок і щебень, перемішати, 
і перетворити в таку саму суміш 
піску та щебню? Бо старий пісок і 
щебінь зіпсувалися?   

Мабуть, що так. Адже п. 2 го-
ворить нам, що за 3 тис. 967 грн. 
будівельники «розберуть щебне-
ве покриття та основу». І , наван-
таживши за 5 тис. грн., вивезуть 
за 10 тис. грн., назвавши їх «сміт-
тям». Хотілося б знати, лише, 
куди саме вивезли і яка його по-
дальша доля...

Третє.
Пункт 7 кошторису підготов-

чих робіт свідчить, що після 
всіх цих маніпуляцій спеціалісти 
ТОВ «Житлошляхбуд» мають 
«улаштувати дорожнє корито 
коритного профілю із застосу-
ванням екскаваторів глибиною 
до 250 мм — 2 тис. 175 кв. м». І 
взяло за це 13 тис. 658 грн.

Виникає кілька питань: 
1) що означає «улаштувати 

дорожнє корито дорожнього про-
філю із застосуванням екска-
ваторів глибиною до 250 мм»? 
Адже «дорожнє корито дорож-
нього профілю» на стадіоні вже 
існувало і його не потрібно було 
«улаштовувати».

2) навіть, якщо вважати таким 
«улаштуванням» зняття старого 
асфальту (п.1) та розбір щебне-
вого покриття та основи» (п. 2), 
то за це ТОВ «Житлошляхбуд» 
гроші вже мало взяти. То за що 
саме воно збиралося взяти 13 
тис. 658 грн.? Може ТОВ «Житло-
шляхбуд» вирішило просто двічі 
взяло гроші за одну й ту ж саму 
роботу?

Четверте.
Пункт 8 — вивезення 581 т 

грунту. Вартість — 12 тис. 28 грн.  
Звідки в цих підрахунках взялася 
така кількість землі?

П’яте.
Пункт 9 свідчить, що ТОВ 

«Житлошляхбуд» мало б відва-
лити 352 куб. м грунту. Реально 
грунт був відвалений в двох міс-
цях — там, де будівельники вста-
новлювали бордюрний камінь в 
три яруси. Це — приблизно 130 
погонних метрів. Максимум, що 
тут могло відвалити ТОВ «Жит-
лошляхбуд» — по 1 кубу на ме-
трі. Всього виходить — 130 куб. 
м. Ну, нехай 200 куб м. Але, аж 
ніяк, не 352 куб метри.  

 Облаштування доріжок.
Четверта частина відомості ре-

сурсів до локального кошторису, 

де вказана вартість  будівельних 
матеріалів, виробів та конструк-
цій, перед вами, шановні читачі. 

Що тут привернуло увагу в пер-
шу чергу?

Окрім того, звичайно, що бу-
дівельники спочатку вивезуть 300 
тонн піску з щебнем під виглядом 
«сміття» (або зроблять вигляд, 
що вивезуть), а потім завезуть:

— 217 куб. м піску (п.1.);             
— 328, 86 куб. м піщано-щебе-

невої суміші №7 з розмір зерен 
до 20 мм, марка М1000 (12 см на 
1275 кв. м);

— підвезуть і розіллють півтори 
тони в’яжучих матеріалів;

Ну, у всякому випадку, так запи-
сано в кошторисах. Все це добро  
обійшлося б нам (вартість з ро-
ботою): 75 тис. 699 грн. + 32 тис. 
635 грн. + 219 тис. 596 грн. + 9 
тис. 428 грн. =  337 тис. 358 грн. 

Це — для тих громадян, які 
вважають, що пісок із щебнем 
дешево коштують... Втім, до вар-
тості будівельних матеріалів ми 
ще повернемося.

Далі справа, нарешті, мала 
б дійти й до власне асфальту. 
Це  — просто «улаштування од-
ношарового асфальтобетонного 
покриття доріжок та тротуарів із 
дрібнозернистої асфальтобетон-
ної суміші товщиною 3 см» (п.5). 
На це мало піти 260 т «сумішів 
асфальтобетонних гарячих і те-
плих (асфальтобетон щільний) 
(дорожні) (аеродромні), що за-
стосовуються у верхніх шарах 
покриттів, дрібнозернисті, тип Б, 
марка 2». 

Це задоволення обійшлося б 
нам: 11 тис. 480 грн.+ 395 тис. 
801 грн. = 407 тис. 281 грн.

Тепер щодо бордюрів (борто-
вих каменів).

Про них йдеться аж в трьох 
пунктах: 7, 8, 9 та 10.  

В п. 7 вказано, що будівельники 
мали б встановити 408 м борто-
вих каменів. А в пунктах 8,9 та 10 
— які саме камені повинні були 
бути встановлені: 

— 285 шт. довжиною 1 м, ви-
сотою 45 см та товщиною 30 см 
(285 м);

— 5 шт. довжиною 3 м, висотою 
45 см та товщиною 18 см (15 м);

— 36 шт. довжиною 3 м, висо-
тою 60 см та товщиною 20 см 
(108 м);

Однак, якщо встановлення 285 
метрових каменів мало б обійти-
ся нам з вами, шановні читачі, в 
33 тис. 499 грн., то встановлення 
ще 5 каменів — в 3 тис. 299 грн., 
а 36-ти — аж в 31 тис. 589 грн. 

Однак, найцікавіше те, що я, 
отримавши проект, чесно нама-
гався знайти 5 і 36 триметрових 
каменів, однак — не знайшов. 
Хоча обійшов стадіон по периме-
тру багато разів, «намотавши» з 
десяток кілометрів і вивчивши, 
практично, кожен встановлений 
шляховиками-будівельниками 
бордюрний камінь. Навіть, пере-
рахував їх загальну кількість.

Ось результати моїх дослід-
жень: перший ярус бордюрів 
(зовнішнє коло) налічує 353 ме-
трових каменів. Другий і третій 
яруси — 272 метрових камені. 
Троє східців трибун — 20 метро-
вих каменів. Всього: 353 + 272 + 
20 = 645 метрових каменів.  

(Продовження на стор. 4-5)
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По 51-му метру бортових каменів було по обидва боки го-
ловної трибуни стадіону «Енергетик»

Повний абзац!

Як ТОВ «Житлошляхбуд» бігові доріжки

51 м
51 м

38 м

(Продовження. Початок 
на стор-х 1, 3-4)

Чомусь 5 і 36 триметрових бор-
тових каменів будівельники не 
встановили. Чи був цей факт ві-
дображений в знищеному акті ви-
конаних робіт, якщо він, звичай-
но, існував? Дуже сумніваюся. 

Щодо поребриків, то їх дійсно 
встановлено 384 шт., але чи нас-
правді їх встановлено на бетонну 
основу та яку саме — питання.  

...І, нарешті, останнє: вартість 
матеріалів, виробів та конструк-
цій. Прошу звернути увагу, шанов-
ні читачі, на таблицю під назвою 
«Відомість ресурсів до локально-
го кошториса №2-1» (див. стор. 
3). А саме — на пункт 13, де мова 
йде про «пісок природний рядо-
вий». Його відпускна ціна, як ба-
чите — 100 грн. за 1 куб. А от до-
ставка цього одного кубометру, 
завдяки хитрості керівників ТОВ 
«Житлошляхбуд», обійшлася (чи 
обійшлася б?) міському бюджету 
в 181 грн. 70 коп. Таким чином, 
ми з вами мали б заплатили (чи, 
таки, заплатили?) за кожен кубо-
метр піску по... 287 грн. 33 коп. І 
246,162 куб. м. цього самого піску 
мали обійтися (чи обійшлися?) 
нам... в 70 тис. 730 грн.

Однак, як бачите, за 30 кіломе-
трів ТОВ «Жилошляхбуд» зібра-
лося возити нам не лише пісок, 
а й бордюри, поребрик, цвяхи 
будівельні, цемент, бруси, бетон і 
цементний розчин. Хіба що — не  
воду. І за це, як кажуть, дякуємо... 

В результаті вартість всіх цих 
матеріалів для нас, порівняно з 
відпускною ціною, значно зросла.  
В принципі, завдяки відомості ре-
сурсів до локального кошториса 
№2-1, можна порахувати  скільки 
саме ми з вами, шановні читачі, 
загалом заплатили б (чи заплати-
ли?) за доставку всіх цих будма-
теріалів, виробів та конструкцій:

2206 грн. + 130 грн.+ 2169 грн. 

+ 1052 грн. + 62 грн. + 234 грн. + 
116,25 грн. +  47 грн. + 61858 грн. 
+ 26239 грн. + 44728 грн. + 10292 
грн. + 53 грн. = 149186, 25 грн.                   

Майже 150 тисяч гривень.
Можна з впевненістю сказати, 

що якби всі ці будматеріали, ви-
роби та конструкції ТОВ «Житло-
шляхбуд» хотіло придбати у Виш-
городі, в нашому районі або, хоча 
б, в Оболонському чи Подільско-
му районах м. Києва, де все мож-
на знайти по доволі низьких цінах 
і за мінімальної ціни доставки, ця 
сума могла б бути тисяч на 100 
меншою. 

ВИСНОВКИ
 А тепер давайте ще раз проа-

налізуємо що саме відбулося (чи 
мало відбутися).

...Отже, у м. Вишгороді існує 
давно побудований стадіон із на-
півзруйнованими асфальтовими 
біговими доріжками. Стоїть про-
сте завдання: зняти старий і по-
класти новий асфальт.  

...Ще до того, як я зацікавився 
капремонтом бігових доріжок на 
стадіоні «Енергетик» і отримав 
копію робочого проекту із зве-
деним кошторисом, я зайшов в 

Інтернет і подивився скільки ко-
штує покласти 1 кв. м асфаль-
ту. І уважно вивчив з десяток 
прайс-листів різних фірм. Нижче 
— прайс-лист будівельної ком-
панії «Гермес», яка працює в м. 
Києві і області і займається саме 
дорожними роботами. Правда, 
інформація трохи застаріла і ре-
альні ціни зараз відсотків на 10 
вищі, однак, загальне уявлення 
про ціни можна отримати.

А для того, щоб знати точніше 
скільки коштує капітальний ре-
монт бігових доріжок в нашому 
випадку, я зв’язався з працівни-
ком цієї компанії і надав йому 
вихідні дані нашої задачі: площу 
робіт та що саме потрібно зроби-
ти. Відповідь:

— зняти старий асфальт, обно-
вити основу і постелити новий (з 
матеріалами виконавця) — 270 
грн. за 1 кв. метр.;

— встановлення одного погон-
ного метра поребрика (включаю-
чи його вартість) — 250 грн;

— встановлення одного погон-
ного метра бортового каменю 
(включаючи його вартість) — 300 
грн.

Торгуватися я не став (хоча  й 

можна було), а просто підрахував                                                                           
всі витрати:

1) повна заміна старого ас-
фальту на новий: 

1275 кв. м х 270 грн. = 344 250 
грн.

2) встановлення поребриків:
384 м х 250 грн. = 96000 грн.
3) встановлення бортових ка-

менів (бордюрів):
408 м х 300 грн. = 122 400 грн.
Всього: 344250 грн. + 96000 

грн. + 122400 грн. = 562650 грн.
Ну, ще можна додати 4879  грн. 

за розбір старих бордюрів (за роз-
цінками ТОВ «Житлошляхбуд»):

562650 грн. + 4879 грн. = 567 
тис. 529 грн. Причому, мова 
йде про безготівкові кошти. 

Ми мали б заплатити, нагадую, 
1 млн. 21 тис. 246 грн.

Майже вдвічі більше.
Я ні в чому не звинувачую 

ТОВ «Житлошляхбуд», а про-
сто констатую факти. І — роблю 
припущення. Наприклад, при-
пускаю (але — ні в якому разі 
не стверджую), що є така собі 
фірма, яка довгий час працює з 
бюджетними коштами. Працює 
вона якісно, але головне завдан-
ня, яке перед нею стоїть — в 
кожному випадку освоїти цих ко-
штів, як кажуть, по максимуму. 
Але так, щоб на папері все було 
правильно. А все правильно на 
папері буде тоді, коли на тому ж 
папері все буде сходитись: ціни 
не будуть перевищувати середні, 
як і ціни на окремі види робіт, на 
доставку і т. ін. Але тоді виникає 
питання: а як же тоді «зекономи-
ти»? Точніше — штучно «розду-
ти» кошторис? А дуже просто. 

Один із способів, я думаю, 
самий популярний — штучно 
«роздробити» одну операцію на 
декілька і взяти гроші за кожну 
складову окремо.

Ну, от, давайте, для прикладу, 
візьмемо підготовчі роботи на 
стадіоні «Енергетик».

Коли за допомогою, наприклад, 
екскаватора, знімаєш старий ас-
фальт разом з основою на глиби-
ну 25 см, одночасно:

— розбирається основа;
— утворюється дорожнє кори-

то глибиною 25 см.
Таким чином ця одна операція 

на папері може перетворитися на 
ціли три операції. Що і маємо в 
нашому випадку: пункти 1, 2, 7 
кошторису 1. Суми відповідно:

8471 грн. + 3967 грн. + 13658 
грн. =  26096 грн.

Також, на мій погляд, це може 
стосуватися й вивозу всього, що 
можна, під час підготовчих робіт.

Реально, швидше за все, ек-
скаватор вибирав асфальт разом 
з тим, що під ним було (пісок, 
щебінь), завантажував на само-
скиди, які все це кудись вивози-
ли. 

Так от, зверніть увагу, шановні 
читачі: про такий вивіз йдеться 
в двох пунктах кошторису підго-
товчих робіт: 6, 8. Однак, тут, як 
я вже зауважував, є одна «нести-
ковка»: згідно п. 5 навантажено 
було 401 т «сміття», а от вивезе-
но, виходить, 417 т (п. 6) та окре-
мо — ще 581 т грунту (п. 8).

Так що даремно шляховики-бу-
дівельники забули взяти гроші за 
навантаження цих 581 т. грунту.

Те ж саме, на мій погляд, від-
булося із асфальтуванням, яке, 
якщо вірити локальному кошто-
рису, проводилося як дві окремі 
операції:

— улаштування одношаро-
вих асфальтобетонних покриттів 
доріжок та тротуарів із дрібнозер-
нистої асфальтобетонної суміші 
товщиною 3 см;

— на кожні 0,5 см зміни товщи-
ни шару додавати або виключа-
ти.

За що, і взято було, відповідно, 
11 тис. 480 грн. та 7 тис. 400 грн. 
(п-ти 14, 15). 

  Другий спосіб: штучно змішати 
дві операції різної вартості в одну 
і взяти гроші по більшій вартості. 

Це мало б відбутися в нашому 
випадку із розбором бортових 
каменів (бордюрів). Відповідно 
до п. 4 кошторису 1, їх, начебто, 
розібрали 220 м. Однак, влас-
не бортових каменів на стадіоні 
було, як я вже вказував, всього 
біля 140 м. Ще було кілька десят-
ків метрів поребрика (можливо й 
всі 80), але поребрик — це зовсім 
не бортовий камінь. Він набага-
то менший, легший, і зняти його 
набагато простіше, ніж бордюр. І 
коштує це, відповідно, набагато 
дешевше...

Третій спосіб: банальні «припи-
ски», а саме — штучне завищен-
ня об’ємів робіт, яке неможливо 
перевірити або, навіть, вказання 
робіт, які взагалі не виконувалися 
на практиці, але могли виконува-
тися теоретично.

Це стосується вивезення  581 т 
грунту (мається на увазі, мабуть, 
352 відвалених куб. м грунту). 
Так от, на мій погляд, об’єм відва-
леної та вивезеної землі завище-
но, як мінімум, втричі.     

Четвертий спосіб штучного 
«роздуття» кошторису пов’яза-
ний з вартістю будівельних ма-
теріалів, виробів та конструкцій.

... І 38 метрів — від центрального входу на стадіон до початку 
трибун 
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на стадіоні «Енергетик» ремонтувало...
Простіше всього підвищити цю 

вартість так: додати до відпускної 
ціни вартість доставки. Нечебто 
— ніякого криміналу, але таким 
чином пісок по 100 грн. перетво-
рюється в пісок майже по 300 
грн. А бетон за 885 грн. тонна — в 
бетон по 1143 грн. за тонну. Про-
стенько і зі смаком.  

П’ятий спосіб: часткове видан-
ня одного виробу, дешевшого, 
за інший, дорожчий. Як це, мало 
відбутися з бортовим каменем. 
Коли з 408 м метрових каменів 
ТОВ «Житлошляхбуд», начебто, 
закупив і встановив 41  (5 + 36) 
штуку трьохметрових каменів 
замість (123 метри) замість 123-х 
метрових. 

Ну, от, давайте попробуємо 
підрахувати скільки саме ТОВ 
«Житлошляхбуд», можливо, за-
робило б на цій операції. 

Один метровий бордюрний 
камінь коштує з доставкою у на-
шому випадку 117 грн. 54 коп.  
123 штуки коштують:

117 грн. 54 коп. х  123 шт. =  14 
тис. 457 грн. 

А наші будівельники за них від-
дали (хотіли віддати):

659,79 грн. х 5 шт. = 3298, 95 
грн.

877,46 грн. х 36 шт. = 31588, 56 
грн. 

Разом: 3298, 95 грн. + 31588,56 
грн. = 34 887, 51 грн. 

34 887,51 грн. — 14,457 грн. = 
20 430, 51 коп. 

Для того, щоб заробити таку 
суму звичайному українцю по-
трібно працювати три місяці. А 
рядовий пенсіонер живе на ці 
гроші цілий рік.

Але це лише те, що можливо 
підрахувати, бо лежить, як то ка-
жуть, на поверхні. 

Але є ще витрати, які можна 
перевірити, якщо дуже постара-
тися, і є речі, які перевірити, вза-
галі, неможливо. 

Наприклад, неможливо пе-
ревірити де саме ТОВ «Житло-
шляхбуд» реально купувало бу-
дівельні  матеріали, вироби та 
конструкції. Бо всі документи, які 
свідчать, що привозилися вони у 
Вишгород за 30 кілометрів, я не 
сумніваюся, будуть в повному по-
рядку. І, у випадку зустрічної пе-

ревірки, фірма, де це робилося, 
підтвердить: да, дійсно, купува-
ли. І надасть відповідні докумен-
ти. Насправді ж, цілком можливо, 
що все це купувалося у своїх лю-
дей чи у самих себе за два чи за 
п’ять кілометрів... 

Цього просто не потрібно було 
допускати. Бо жодна приватна 
особа, яка будує собі будинок чи 
платить з власної кишені за ас-
фальт на подвір’ї, ніколи в житті 
не допустить, щоб доставка пі-
ску, (який, взагалі, можуть при-
везти безкоштовно чи за копійки, 
бо його під носом хоч греблю 
гати), коштувала дорожче, ніж 
сам пісок. А в нашому випадку це 
мало стати (чи стало) можливим. 
Чому? Це потрібно запитати у ви-
конавця робіт і замовника. Бо тут, 
як то кажуть, можливі варіанти... 

Також, практично, неможливо 
перевірити точну кількість піску, 
щебню, цементу чи бетону, які 
були «закатані» під асфальт. Як 
кажуть, пару десятків тонн туди, 
пару туди — попробуй підрахуй. 
Чи, наприклад, кількість відвале-
ного і вивезеного грунту. 

А от товщину асфальту чи «по-
душки» перевірити теоретично 
можна. Навіть, практично. При 
великому бажанні. І це добре 
відомо самим будівельникам. 
Саме тому вони тут, як правило, 
не мухлюють. Якщо, звичайно, 
працюють давно та ще й з бюд-
жетними коштами. До речі, чи 
можна до таких віднести ТОВ 
«Житлохляхбуд»?..  

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ —
ТОВ «ЖИТЛОШЛЯХБУД»...

То що ж це за така компанія — 
ТОВ «Житлошляхбуд», звідки 
вона взялася і як давно знахо-
диться на ринку?

Для того, щоб трішки біль-
ше дізнатися про виконавця 
капітального ремонту бігових 
доріжок стадіону «Енергетик», я 
зайшов на відповідний сайт Міні-
стерства юстиції України і дізна-
вся наступне.

Створена і зареєстрована ця 
компанія була влітку 2006 р. — 
через кілька місяців по тому, як 
В. Решетняк вперше став місь-
ким головою.

Засновники цього ТОВ — киян-
ки Людмила Біла та Тетяна Су-
щенко. В 2006 р. вони внесли по 
18 тис. 750 грн. в статутний фонд 
і заснували це Товариство. З тих 
пір вони — його кінцеві бенефі-
ціарні власники-контролери. 

Основний напрямок діяльності 
— будівництво доріг і автострад. 
А ще — «Будівництво житлових 
і нежитлових будівель», «Будів-
ництво інших споруд», «Елек-
тромонтажні роботи», «Інші 
будівельно-монтажні роботи», 
«Інші спеціалізовані будівельні 
роботи», «Діяльність посеред-
ників у торгівлі товарами широ-
кого асортименту», «Надання 
в оренду будівельних машин 
і устаткування», «Діяльність у 
сфері архітектури», «Діяльність у 
сфері інжинірингу, геології та ге-
одезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах»,  
«Інша професійна, наукова та 
технічна діяльність».  

Але створення цього товари-
ства пов’язане з початком першої 
каденції В. Решетняка не лише у 
часі. В принципі, це могло стати-
ся й випадково. Дійсно, хіба мало 
було створено «дорожних» під-
приємств влітку 2006 р.? Однак, 
тут є одне «але»: зареєстрова-
но було це ТОВ у м. Вишгороді 
по вул. Набережній, 1. І на облік 
Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС у 
Київськiй областi теж взято в тому 
ж, 2006 році. Так що тут, як з отією 
рушницею на стіні: якщо висить з 
першого акту, то обов’язково до 
кінця вистави вистрілить. Отже, 
якщо створили кияни цю «товку» 
одразу після обрання мера і за-
реєстрували саме у Вишгороді, 
то чи не планували вони разом 
з новим мером з самого початку 
працювати з бюджетними кошта-
ми, допомагаючи міській громаді 
ремонтуватися та асфальтувати-
ся? 

...Втім, давайте уважніше при-
дивимося до її засновників. Бо 

є в Україні така традиція: якщо 
засновники підприємства, та ще 
й такого «суворо-конкретного» як 
будівельно-дорожне, дві жіноч-
ки — шукай чоловіків-чиновників 
при солідних посадах. Ну, інакше 
ми не можемо, нічого не вдієш...

З чоловіком Людмили Білої 
Олексієм Білим проблем не було: 
ми його одразу зустріли там же, 
на сайті Мінюсту, що видав всю 
інформацію про підприємство. В 
в якості його директора. 

А от чоловіка Тетяни Сущен-
ко довелося пошукати в Інтер-
неті. Але — не довго. Як тільки 
я набрав в пошуковику прізвище 
«Сущенко», висвітлився рядок зі 
словами «Сущенко Володимир 
Миколайович біографія».  Натис-
нув. Ну, а далі... Далі — бачите 
самі.   

«Декларації: Сущенко Володи-
мир Миколайович»

«Сущенко Володимир Миколай-
ович — Вікіпедія».

«Національний університет 
«Києво-Могилянська академія...»

«Замглавы Укравтодора Су-
щенко попал на скандальное ви-
део...»  

Достатньо було відкрити декла-
рацію Володимира Сущенка, як 
з’ясувалося, що мова йде про 
того самого В. Сущенка, дружина 
якого Тетяна і є співзасновником 
ТОВ «Житлошляхбуд». Бо і дру-
жина, і засноване нею в 2006 р. 
підприємство виявилися в декла-
рації. Та й, взагалі, там виявило-
ся багато цікавого. 

Коротко: декларацію за 2015 рік 
подав кандидат на посаду в.о. 
заступника Голови Державно-
го агенства автомобільних доріг 
України Володимир Миколайович 
Сущенко. В декларації вказані:

— квартира в Києві площею 92 
кв. метрів (вартість — 131 тис. 
878 грн.);

— квартира в Києві площею 56 
метрів (вартість — 608 тис. 494 
грн.);

— земельна ділянка площею 
733 кв. м у Вишгородському рай-
оні;

— земельна ділянка площею 
2500 кв. м у Броварському рай-
оні, записана на маму Клавдію 
Іванівну;

— земельна ділянка площею 
500 кв. м в с. Гоголів Броварсь-
кого району, записана на маму 
Клавдію Іванівну;

— житловий будинок площею 
99 кв. м в с. Гоголів Броварського 
району, записаний на маму Клав-
дію Іванівну;

— земельна ділянка площею 
2000 кв. м в с. Гоголів Броварсь-
кого району, записана на дружи-
ну Тетяну Миколаївну;

— житловий будинок площею 
312 кв. м в с. Гоголів Броварсько-
го району, записаний на дружину 
Тетяну Миколаївну;

— квартира в Києві площею 
110 кв. метрів (вартість — 1 млн. 
75 тис. 698 грн.) записаний на 
дружину Тетяну Миколаївну.

Всі транспортні засоби запи-
сані на Володимира Миколайови-
ча: «Мазда-626», Тойота «Кемрі», 
ГАЗ-3110, ГАЗ-3302, «Шкода Ок-
тавія» і два причіпа. 

Однак, Тетяна Миколаївна 
повідомила у декларації, що є ще 
й співзасновницею ТОВ «Житло-
шляхбуд».

Зарплата:
Володимира Миколайовича: 9 

тис. 504 грн. (це коли він був ди-
ректором ТОВ «Житлошляхбуд») 
і 58 тис. 963 грн., (мабуть, коли 
став начальником КП «Шляхо-
во-експлуатаційного упрвління 
по ремонту та утриманню авто-
мобільних ляхів а споруд на них 
Печерського району м. Києва).  

Тетяни Миколаївни — 22 тис. 
435 грн.

Дохід від надання майна в 
оренду дружиною — 3 тис. 334 
грн.

Ще Володимир Миколайович 
задекларував подарунок у негро-
шовій формі вартістю 514 грн. та 
дохід від відчуження рухомого 
майна в сумі 161 тис. 500 грн. 

Про грошові активи інформація 
в декларації відсутня. 

...Вже 3 червня 2016 р. Воло-
димира Сущенка було призначе-
но в. о. заступника Голови Дер-
жагенства автомобільних доріг 
України. Але «Відомості про 
зміну сладу посадових осіб емі-
тента», які я знайшов в Інтернеті,   
цікаві не датою і не номерами 
розпорядження Кабміну та нака-
зу Держагенства, а коротенькою 
офіційною біографією В. Сущен-
ка. Правда, невідомо, наскільки 
вона відповідає дійсності. Хоча б 
тому, що в Інтернеті легко знайти 
відомості про те, що В. Сущенко 
в 2013 р., наприклад, працював 
бухгалтером в ТОВ «Житло-
шляхбуд». Тоді, як в наведених 
відомостях, як бачите, йдеться 
про те, що він в з 2011 по 2015 р. 
був директором цього ТОВ.

 Втім, справа, звичайно, зовсім 
не в посаді: наші топ-чиновники 
і не таке придумують і продов-
жують придумувати. Кінець-кін-
цем, «підвищити» себе в посаді у 
власному приватному підприєм-
стві для того, щоб офіційна біо-
графія виглядала солідніше, —

(Продовження на стор. 6-7)
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Человек похожий на заместителя главы «Укравтодора» Владимира 
Сущенко является участником скандала с распределением двух мил-
лиардов гривен, заложенных в бюджете на дорожное строительство в 
2017 году. 

Известный блогер опубликовал видео, где чиновник обсуждает дорож-
ный бюджет и договаривается об «откате».

«Хотите знать, почему в Украине плохие дороги? На видео человек, 
похожий на заместителя главы «Укравтодора» Владимира Николаевича 
Сущенко. Видно, что он договаривается о распределении двух миллиар-
дов гривен, заложенных в бюджете на дорожное строительство и сумме, 
которую он рассчитывает получить в качестве «личного интереса», — 
пишет блогер Александр Довгий в описании видео, которое он опубли-
ковал. 

«Во второй части видео он объясняет необходимость получение дан-
ных денежных средств для реализации своей фантазии по владению 
большим домом в элитном районе Киева», — отмечает блогер.

По его данным, Сущенко связан с премьер-министром Украины Вла-
димиром Гройсманом. 

«Согласно информации от источника в «Укравтодоре», Сущенко вы-
полняет роль «контролера» от Гройсманом за Новаком. Сущенко непо-
средственно может оказывать влияние на распределение 35 миллиар-
дов средств, заложенных в бюджет на реконструкцию дорог в 2017-ом 
году, и использует эту возможность в целях личного обогащения. Сла-
вомир Новак отказывается работать с Сущенко, на столько что готов 
покинуть свой пост, не желая быть причастным к коррупционным схемам 
Сущенко», — отмечает блогер и добавляет, что «в случае увольнения 
Сущенко из «Укравтодора», Гройсман потеряет неформальный кон-
троль за распределением денег из дорожного фонда».

Як ТОВ «Житлошляхбуд» бігові доріжки
(Продовження. Початок 

на стор-х 1, 2-3, 4-5)
це не вузівський диплом купити.  
Справа в тому, що неймовірний 
кар‘єрний злет В. Сущенка, як 
бачите, прийшовся якраз на по-
стреволюційні роки. Роки війни, 
на якій немало наших «нових» 
чиновників звикли заробляти 
більше й швидше, ніж їх набли-
жені до «проффесора Янукови-
ча» колеги в дореволюційні мирні 
роки.

Отже, немає нічого дивного в 
тому, що ці скороспілі «державні 
мужі» час від часу потрапляють 
в такі корупційні скандали, які їх 
попередникам і не снилися. 

...Не пройшло й року після при-
значення В. Сущенка на посаду в. 
о. заступника Голови Держаген-
ства автомобільних доріг Украї-
ни, як про нього зняли «кіно» про 
те, як він домовляється про «від-
кат» за «правильний» розподіл 2 
мільярдів гривень з бюджету на 
дорожнє будівництво.   

До речі, зараз, коли я пишу ці 
рядки, телеканал ICTV сьогодні, 
7 вересня, показує новий випуск 
«Інсайдеру» під назвою «Золо-
том по бездоріжжю». В якому 
йдеться, якраз, про те, як пра-
цюють наші дорожні служби, що 
звикли дуже швидко і професій-
но щорічно закатувати в асфальт 
мільйони і мільярди. А ще — про 
неймовірні маєтки і ексклюзивні 
автівки керівників цих служб. Зга-
дується тут і Володимир Сущен-
ко, — вже як екс-заступник голо-
ви Державтодору. Виявляється, 
після згаданого скандального 
відео з роботи його звільнили. 
Цитую:

«Чиновника знімають спец-
служби на приховану камеру. 
Фіксують як той вимагає два мі-
льярди «відкату». Викладає все 
як на тарілочці: побудував буди-

нок на 320 квадратів, ще один — 
на 150 для гостей, з басейном. З 
повітря добре видно і будинки, і 
басейн.  Звісно, все оформлено 
на дужину...».  

Отже, вже кілька місяців В. Су-
щенко, виходить, залишається 
без роботи. Скрутно йому, ма-
буть, зараз живеться. Одна надія 
— на дружину, на ТОВ «Житло-
шляхбуд» та на міський бюджет 
м. Вишгорода...

Та чи справдяться ці надії? 
Наскільки інтенсивно, взагалі, 
ТОВ «Житлошляхбуд», яке, як я 
розумію, перейшло до нинішніх 
очільників міста в спадок від по-
передників,  співпрацює з Вишго-
родською міською радою (читай 
— з бюджетом нашого міста)? 

ТОВ «ЖИТЛОШЛЯХБУД» 
І ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА

РАДА: ОСОБЛИВІ СТОСУНКИ
Для того, щоб це зрозуміти, 

я зайшов на сайт Zакупівлі 2.0 
(http://z.texty.org.ua/search) і ввів 
в пошуковик ключове слово — 
«Житлошляхбуд». І з’ясував від 
кого саме з бюджетних органі-
зацій це товариство отримувало 
замовлення з кінця 2011 р. 

З’ясувалося, що таких лише дві 
— Вишгородська міська рада та 
Національний університет обо-
рони ім. Івана Черняховського. 
Однак, від останнього, якщо віри-
ти цій інформації, ТОВ «Житло-
шляхбуд» за весь цей час отри-
мало лише три замовлення. Зате 
від Вишгородської міської ради 
отримало:

— в 2011 р. — 1 замовлення;
— в 2012 р. — 2 замовлення;
— в 2016 р. — 1 замовлення;
— в 2017 р. — 15 замовлень 

(до 22 серпня включно).   
Що це були за замовлення? 

В основному — ремонт доріг та 
тротуарів, їх асфальтування.

2011 рік 
11.11.:
1 млн. 69 тис. 600 грн. роботи 

з реконструкції майданчику для 
стоянки транспортних засобів на 
проїзній частині дороги вздовж 
алеї Семена Поташника.

2012 рік 
25.05.:
1 млн. 322 тис. 900 грн. за 

капітальний ремонт об’єктів не-
виробничого призначення (ка-
пітальний ремонт доріг по вулиці 
Симоненка, 4, вулиці Симоненка, 
1-5 у м. Вишгороді).

03.09.:
2 млн. 180 тис. 900 грн. за ка-

пітальний ремонт об’єктів неви-
робничого призначення (роботи 
з капітального ремонту проїз-
ної частини, тротуарів та авто-
мобільних парковок по проспекту 
Шевченка, 9 та 9-а.

2016 рік 
11.09.:
77 тис. 300 грн. за послуги 

з поточного ремонту (вирів-
нювання та ущільнення грун-
ту) спортивного майданчику 
№1030400 військового містечка 
29, Національного університету 
оборони України імені Івана Чер-
няховського.

31.10.: 
505 тис. 200 грн. Роботи з ка-

пітального ремонту дорожнього 
покриття проїздної частини, тро-
туарів та автомобільних парковок 
по вул. Симоненка, 4-В в м. Виш-
городі, 1 роб.

2017 рік 
14.03: 
171 тис. 800 грн. Роботи з по-

точного ремонту дорожнього по-
криття проїзної частини дороги 
по вул. Грушевського, пр-кт Ма-
зепи, вул. Б.Хмельницького, вул. 
Дніпровська, вул.Шолуденка, 
вул. Набережна, вул. Кургузова, 
вул. Київська, вул. Шкільна, вул. 

Парусна, пр-кт Квітковий в місті 
Вишгороді, 1 роб.

14.03: 
358 тис. 600 грн. Роботи з ка-

пітального ремонту дорожнього 
покриття проїзної частини, троту-
арів та автомобільних парковок 
по вул. Б. Хмельницького 6, в м. 
Вишгороді,  1 роб.

27.03.:
198 тис. 200 грн. послуги з 

поточного ремонту (улашту-
вання щебенево-піщаної осно-
ви) спортивного майданчику № 
1030400 військового містечка 
29, Національногоуніверситету 
оборони України імені Івана Чер-
няховського.

28.04: 
134 тис. 800 грн. Поточний ре-

монт проїзної частини дороги та 
тротуарів в м. Вишгороді, 1 роб.

22.05.: 
556 тис. грн. Роботи з капіталь-

ного ремонту заїзду до будинку 
№ 12 по проспекту Мазепи в місті 
Вишгороді, 1 роб.

22.05.: 
152 тис. 900 грн. Роботи з по-

точного ремонту тротуару по вул. 
Грушевського, №3 в м. Вишго-
роді, 1 роб.

08.06.: 
183 тис. 900 грн. Роботи з по-

точного ремонту проїзної части-
ни дороги та тротуару по вулицях 
міста Вишгород, 1 роб.

12.06.: 
138 тис. 500 грн. Роботи з по-

точного ремонту проїзної части-
ни дороги та тротуару по вул. 
Дніпровській, З-Б в м. Вишгород, 
1 роб.

16.06.:
150 тис. 500 грн. послуги з по-

точного ремонту асфальтобе-
тонного покриття біля будівлі 
85 (їдальня) військового містеч-
ка 29 (будівництво трубопро-
водів, ліній зв’язку та електро-
передач, шосе, доріг, аеродромів 
і залізничних доріг; вирівнювання 
поверхонь 45230000-8, згідно 
державного класифікатора про-
дукції та послуг ДК 021:2015)

21.06.: 
180 тис. грн. Роботи з поточно-

го ремонту стоянок між будинка-
ми Дніпровська №4, Шолуденка 
№5, Шолуденка №7, в м. Вишго-
роді, 1 роб

21.06.: 
176 тис. 400 грн. Роботи з по-

точного ремонту по заміні бор-
тового каменю між будинками 

Мазепи №12, Шолуденка №7, 
Шолуденка №5, Дніпровська №4, 
Дніпровська №5, Дніпровська 
№3, в м. Вишгороді, 1 роб.

22.06.: 
61 тис. 300 грн. Роботи з по-

точного ремонту тротуару між 
будинками Шолуденка №5, Шо-
луденка №7 в м. Вишгороді, 1 
послуга.

10.07.: 
516 тис. грн. Роботи з капіталь-

ного ремонту дорожнього покрит-
тя проїзної частини, тротуарів та 
автомобільних парковок по вул. 
Шолуденка 5, в м. Вишгороді, 1 
роб.

26.07.: 
1 млн. 188 тис. 600 грн. робо-

ти з капітального ремонту бігових 
доріжок стадіону «Енергетик», 1 
послуга.

02.08.: 
715 тис. 700 грн. Роботи з ка-

пітального ремонту дорожнього 
покриття проїздної частини, тро-
туарів та автомобільних парковок 
по вул. Шолуденка, 3 в м. Вишго-
роді, 1 роб.

03.08.: 
167 тис. 500 грн. Роботи в по-

точного ремонту тротуарів по 
вул. Шолуденка, 7, та вул. Шев-
ченка, 7-А, в м. Вишгороді, 1 роб.

Не увійшло в таблицю:
22.08.: 
198 тис. 530 грн. Роботи з по-

точного ремонту тротуарів по 
вул. Кургузова, вул. Набережній 
та вул. Шевченка в м. Вишгород 
Київської обл.

Отже, в 2011 р. ТОВ «Житло-
шляхбуд» в нашому місті вико-
нало робіт на 1 млн. 69 тис. 600 
грн.

В 2012 р. — на 3 млн. 503 тис. 
800 грн. 

В 2016 р. — на 505 тис. 200 
грн. 

В 2017 р. — вже на 4 млн. 852 
тис. 500 грн.

Доречі. Откровення В. Сущен-
ка про те, як йому добре живеть-
ся на «відкатах» спецслужби за-
писали на початку березня цього 
року. Незабаром його було звіль-
нено. 

І саме з цього моменту замов-
лення від Вишгородської міської 
ради, яких до цього було не гу-
сто, раптом, посипалися на ТОВ 
«Житлошляхбуд» прямо як з рогу  
достатку. Ну, просто одне за од-
ним. Звичайно, це може бути 
простим збігом обставин. Ну, так 

Володимир Сущенко, 
екс-заступник Голови Дер-
жавтодору України

Маєток Сущенків з гостьовим будиночком і басейном в с. Гоголів

замглавы Укравтодора Владимир Сущенко 
отвечает за распределение средств
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на стадіоні «Енергетик» ремонтувало...
Zакупівлі 2.0. Веб-аплікація, що відстежує шлях державних грошей у приватні рукисамо, як власне народження ТОВ 

«Житлошляхбуд» на світ і його 
реєстрація в Вишгороді в 2006 р.  
А може й не бути. Людина потра-
пила в складну ситуацію, її звіль-
нили з роботи. В неї — недобудо-
ваний маєток, хатинка, там, для 
гостей на 150 квадратів, басейн і 
т. ін. Ну, як їй не допомогти? Ми ж 
всі люди, правда? 

Да, щодо конкурсів.
Їх взагалі не було. Жодного 

разу за весь цей час ТОВ «Жит-
лошляхбуд» ні з ким не конкуру-
вало. Так вже вийшло... 

Коротше кажучи — суцільні ви-
падковості. 

З іншого боку, можна, звичай-
но, допустити, що всі ці розра-
хунки й підрахунки, припущення 
й домисли, здогадки й закиди, до 
яких я вдався вище, шеляга ла-
маного не варті.

Що всі оті бізнесмени, які готові 
були заасфальтувати доріжки 
на стадіоні за півмільйона гри-
вень — шахраї й брехуни, які б 
лише спаскудили ті доріжки. А 
от керівники й засновники ТОВ 
«Вишгородшляхбуд» — справжні 
майстри своєї справи. Руки яких, 
як і руки, наприклад, В. Ющенка, 
нічого крали. Ніколи і ні в якому 
разі. Навіть, якщо вкрасти й мож-
на було. 

Що В. Сущенко заборонив дру-
жині Тетяні будь-які оборудки під 
страхом негайного розлучення і 
миттєвої заяви до прокуратури з 
цього приводу. Чи, навпаки, Тетя-
на відмовилася від усіх земель-
них ділянок, квартир, автівок і 
маєтків, живе в сараї, харчується 
чим прийдеться. А, заодно, від-
мовилась і від будь-яких прибут-
ків підприємства. Тільки б вишго-
родській громаді було добре. 

Що директор підприємства О. 
Білий  видав грабіжницькі теху-
мови проектанту помилково, а 
потім зрозумів, що  неправий і по 
факту зробив все по совісті.  І що 
акт виконаних робіт переписав 
(якщо переписав) не тому, що 
журналіст зацікавився капремон-
том бігових доріжок, а оскільки 
його замучила совість.

Що директор ТОВ «ПБК «Дор-
транс» В. Овдій та головний інже-
нер О. Овдій не побачили в теху-
мовах нічого дивного, зробивши 
все, як просили замовники.

І що експерт С. Князєва про-
експертувала проект на вищому 
рівні, дбаючи про гроші вишго-
родської громади. 

Що директор КП «УФКС» ВМР 
О. Баланюк і не здогадувався 
про нехороші наміри ТОВ «Жит-
лошляхбуд», навіть переписую-
чи акт виконаних робіт (якщо ці 
наміри, звичайно, мали місце).

Що, нарешті, ні депутати, ні 
відповідні співробітники апарату 
міськради, ні члени міськвикон-
кому, ні міський голова О. Момот 
ні сном, ні духом, як кажуть...    

Можна, звичайно. Таке допу-
стити. 

Бо ми ж оптимісти. Бо потрібно 
бачити не лише погане, а й хоро-
ше, — скільки всього хорошого 
навкруги! Бо потрібно починати з 
себе. І не варто, навіть допуска-
ти, що хтось.. Десь... З бюджету... 
Сотнями тисяч...В нас з вами... 
Вважаючи нас за лохів... 

Правда, ж, шановні читачі?
В. Борзовець

Від редакції
...А в той же час, кілька де-

путатів міської ради разом з 
мобілізованими ними громад-
ськими активістами от уже 
добрий місяць цілодобово 
сидять у кущах під школою 
«Сузір’я» та блокують будівни-
цтво житлових будинків. Які, 
все одно, будуть добудовані. 
Депутати це добре знають, бо 
будівництво знаходиться на 
тій стадії, коли його зупинити, 
практично, неможливо. Біль-
ше того: зупиняти його в плани 
цих депутатів, як, зрештою, і 
всіх інших, ніколи і не входи-
ло. Саме тому, коли це реаль-
но можна було зробити, вони 
клеїли дурня і робили вигляд, 
що нічого не відбувається.  

Все пояснюється дуже про-
сто: депутатів цікавить не ре-
зультат, а сам процес. Як ка-
зав М. Жванецький: «Причем 
тут борщ, когда такие дела на 
кухне?!». Саме тому депута-
ти й влаштували цю виставу 
для «електорату», метою якої 
є показати виборцям, як вони 
героїчно, не шкодуючи живота 
свого, «захищають» їх інтере-
си. Точніше, результат, їх, зви-
чайно, цікавить, але, ходять 
чутки, зовсім не той, який вони 
декларують...

Звичайно, для виборців цих 
депутатів було б краще, якби 
вони витратили цей час на вив-
чення  ефективності роботи 
комунальних підприємств, на-
приклад, таких, як КП «Управ-
ляюча компанія» міської ради, 
КП «Редакція газети «Вишго-
род» чи ВМКП «Водоканал». 
Або — на дослідження того, 
наскільки раціонально витра-
чаються бюджетні кошти під 
час заміни вікон чи лампочок 
на енергозберігаючі, ремонтів 
будинків чи вулиць з тротуара-
ми. Або, наприклад, на те, щоб 
довести до кінця розпочату О. 
Семеновим системну інвента-
ризацію числених будівельних 
майданчиків в місті, виявивши 
які саме в них є порушення і 
зробивши все можливе, щоб  
винуватці цих порушень були 
притягнуті до відповідаль-
ності, а будівництва зупинені.  

Однак, депутати всіма цими 
проблемами не переймаються, 
а сидять в кущах, фотографу-
ються один з одним і зранку 
до вечора «шарашать» пости в 
Facebook про свої бойові буд-
ні. Бо який сенс займатися ре-
альними проблемами, які тур-
бують містян, «підставляючи» 
самих себе, апаратників, місь-
квиконком та самого міського 
голову?  Тим паче, що керівни-
ки комунальних підприємств 
— через одного їх колеги-де-
путати, і, практично, у кожного 
є свій маленький бізнес, який 
приносить копійочку? Та ще 
цей бізнес часто пов’язаний з 
бюджетом? Щоб, як то кажуть, 
вийти на самих себе? Ні, кра-
ще сидіти в кущах і робити 
вигляд, що займаєшся серйоз-
ною справою.

The show must go on. Шоу по-
винно продовжуватися.   

І шоу буде продовжуватися. 
До тих пір, поки цього хочуть 
глядачі. Ми з вами. 
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День фізичної культури і спорту

Свято  у районній спортивній школі

Свято пройшло цікаво, змістов-
но та  креативно. Кожне відділен-
ня КДЮСШ презентувало висту-
пи своїх вихованців. На святі 
були й присутні і почесні гості: 
секретар Вишгородської міської 
ради Т. Бражнікова, начальник 
відділу освіти РДА Т.  Фороща, 
начальник відділу фізичної куль-
тури та спорту РДА М. Лазарєв 
та ін. Також були запрошені ве-
терани спорту та почесні гості 
– О. Волкотруб, О. Гордійчук, А. 
Філіпович, М. Самсон... 

А показати юним вихованцям 
було що: 2017 рік видався до-
сить успішним та урожайним на 
медалі. 

Вихованці відділення футболу 
під керівництвом Г. Каплунова 
стали чемпіонами м. Києва та 

8 вересня, в день фізичної культури та спорту, на спортив-
ному майданчику Вишгородської районної КДЮСШ відбулося 
справжнє спортивне свято. Керівництво КДЮСШ відзначило 
своїх кращих тренерів та їхніх вихованців. 

срібними призерами Київської 
області. 

Вихованки відділення худож-
ньої гімнастики перемагали в 
чемпіонаті Київської області та 
різних престижних обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
турнірах. 

Багаторазові призери та чем-
піони України та Київської області 
— наші вихованці відділення лег-
кої атлетики. 

Не пасли задніх наші юні во-
лейболістки, які були перемож-
цями та призерами обласних 
змагань. 

Представники наймолодшо-
го відділення нашої школи, — 
гандболу, — стали чемпіонами 
Київської області та призерами 
обласних, всеукраїнських та між-

народних турнірів. 
Але справжній фурор викли-

кали наші юні пловці, які своїми 
результатами просто приємно 
здивували всіх і вся. Серед них 
— багаторазові чемпіони України 
та Київської області, рекордсмен 
України, два майстри спорту та 
два кандидати в  майстри спорту. 
А, також, — член збірної України 
та член престижного світового 
клубу «Енергостандарт». Це — 
далеко не повний перелік здобут-
ків наших юних спортсменів.

Велика кількість запрошених 
та просто спортивних діячів сто-
ячи аплодували нашим спор-
тсменам. А керівництво району 
відзначило високу організацію 
заходу та побажало юним спор-
тсменам успіху в змаганнях та 
подальших перемог.  

Заст. директора 
Вишгородської РК ДЮСШ
                           І. Карпина 

На фото: (зліва 
направо): керівник 
відділення пла-
вання КВДЮСШ І. 
Жданов, чемпіон 
України з плвання, 
майстер спорту М. 
Ткаченко, началь-
ник відділу освіти 
РДА Т. Фороща,  
чемпіон України 
з плавання, кан-
дидат в майстри 
спорту Д. Ткачен-
ко, срібний при-
зер чемпіонату 
України, майстер 
спорту (з 12-ти 
років), 12-кратний 
чемпіон України 
Р. Крижанівський, 
чемпіон України, 
кандидат в май-
стри спорту Д. 
Зоріна.     

В пятницу, 8 сентября в Вышгородской КДЮСШ прошла пре-
зентация всех подразделений спортивной школы!

Свои выступления показали юные гимнастки, легкоатлеты, ганд-
болисты, пловцы, футболисты ФК»ВЫШГОРОД» и ФК «Диназ»!

Честь представлять ФК «ВЫШГОРОД» выпала нашей группе 
2011 г. р. Наши футболисты показали хороший уровень обращения 
с мячом, свои координационные способности. Особое внимание 
привлекла игра 2х2, за игрой пристально наблюдали более 100 
человек, ребята не растерялись и показали хорошую технику!

Facebook 

В день физиче-
ской культуры и 
спорта Украины 
состоялся легкоат-
летический кросс, 
организованный 
Национальным уни-
верситетом физиче-
ского воспитания и 
спорта. 

Кросс прошел в Го-
лосеевском лесу на 
лыжной базе  НУФВ-
СУ. 

Первое место в за-
беге на 500 м занял 
тренер ФК «ВЫШГО-
РОД» Руслан Тронь.

Председатель ГО 
ФК «ВИШГОРОД» 

Ю. Козин
Виступають представники відділення художньої гімнастики

«Дуже радий за дітей, котрі вже на 
перших кроках в футболі відчули, що 
таке смак справжньої перемоги, — ска-
зав з приводу перемоги в чемпіонаті м. 
Києва свої підопічних, які стали ще й 
срібними призерами Київської області, 
тренер відділення футболу РК ДЮСШ 
та  Геннадій Каплунов. І треба було 
бачити, як горіли в них очі, коли вони 
отримували медалі та піднімали над 
головою кубок. 

Дякую всім, хто підгоиував та провів 
для них це свято. Впевнений, що в по-
дальшому діти ще з більшим натхнен-
ням тренуватимуться та гратимуть у 
футбол».

9 вересня відбулися змагання з пляжного волейболу серед змі-
шаних команд «ІІІ-ій КУБОК SMILEPARK».

Перше місце зайняла пара Я. Янішевський/В.Наумець (м. Київ), 
друге — О. Воронкін/О. Куркіна (м. Київ), третє — І. Федянін/Я. Не-
гребецька (м. Київ), четветре — Р. Чілій/М. Рубець (с. Нові Петрівці/ 
м. Київ), п’яте-шосте — О. Терновий/І. Панова (м. Вишгород), О.
Щуров/Я. Шетько (м. Київ).

На знімку: Р. Чалій та І Федянін


